SINDEL - SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA E DA ENERGIA
SÓCIO N.º ___________
DECLARAÇÃO
(Nome)
,
(Categoria Profissional)
,
ao serviço da Empresa
,
no departamento
com o n.º Empresa
,
adere ao SINDEL - Sindicato Nacional da Indústria e da Energia, com Sede na Rua de Aquiles
Monteverde, 2-A, 1000-018 LISBOA, e declara nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 457.º
e 458.º da Lei n.º 7/2009 de 12 de fevereiro, que autoriza a dedução no seu vencimento da respetiva
quota no valor de 0,75% do salário base mais antiguidade, 12 meses por ano, e a sua remessa
para o referido Sindicato, conforme o preceituado nos respetivos Estatutos.
Mais declara que se consideram revogadas quaisquer outras autorizações anteriormente dadas para o
desconto e consequente remessa de quotização para outro Sindicato.
Declara, ainda, que presta o seu consentimento para o tratamento informático dos dados ora fornecidos,
ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 7.º da Lei n.º 67/98, de 26 de outubro.
Data ___/___/___

O DECLARANTE
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SINDEL - SINDICATO NACIONAL DA INDÚSTRIA E DA ENERGIA

AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA POR DÉBITO DIRETO
N.º Entidade Credora
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Número da Autorização
(A preencher pelos Serviços do SINDEL)

Eu,
Contribuinte n.º
Sócio do SINDEL n.º

Autorizo, até ordem em contrário, que procedam ao pagamento

das quotizações sindicais com as importâncias que lhes forem apresentadas mensalmente pelo SINDEL - Sindicato
Nacional da Indústria e da Energia, pelo débito na minha conta abaixo indicada.
IBAN / NIB P T
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NIB = 21 dígitos

/

Assinatura:
(Assinatura igual à da ficha no banco)

(Data de início do desconto da quota)
Quota mensal em 201

Adc04/0_

/

Envie para o SINDEL esta Autorização de Desconto de Débito Direto, após o seu preenchimento

: €

